
מרצה אחראי:
מר דן ברזילי, PMP, ME, מומחה לניהול פרויקטים, מנכ"ל חברת P.M. Team Ltd. דן הינו מומחה במתודולוגיות ניהול פרויקטים, 

הלכה למעשה, בהתייחס לכל היבטי ניהול הפרויקטים- ניהול תכולה ושינויי תכולה, ניהול לו"ז, ניהול עלות ותקצוב פרויקטים, 
ניהול אינטגרציה, מיפוי וניהול סיכונים, ניהול איכות, ניהול רכש וחוזים ועוד. 

בעל ניסיון של  13 שנים בניהול פרויקטים והובלה של פרויקטים במגוון תחומים - הטמעה ומיגרציה של מערכות מידע, פיתוח  
תוכנה ובעל ניסיון רב בהקמה וניהול של גופי PMO ומנהלות לניהול פרוגרמות ופרוטפוליו פרויקטים. הקורס משובץ במגוון עשיר

ש ל דוגמאות מפרויקטים, כלים ושיטות ו Case Studies מה"שטח".
http://pmteam.co.il/about. :גלשו אל P.M. Team Ltd לרקע נוסף על דן ועל

מיקום:
הרצליה

בדבר פרטים נוספים והרשמה:
 sarit@pmteam.co.il :שרית לוי, אחראית קשרי סטודנטים - טלפון: 054-4551568, פקס: 072-2524208, דוא"ל

P.M. Team Ltd מציעה קורס ניהול פרויקטי תוכנה ומערכות מידע אשר מקנה כלים ושיטות בשטחי הידע 
הנדרשים לניהול פרויקטים, בהתמקדות בפרויקטי תוכנה ומערכות מידע.

הוראה, תרגול והנחייה בידי צוות מרצים מומחים, כולל לימוד של שיטות וכלים לניהול, תכנון ובקרה של 
פרויקטים בתעשייה ייחודית זו. 

 קורס ניהול פרויקטי תוכנה ומערכות מידע
Managing Software & IT Projects

הקורס כולל:
מודול 1: עולם ניהול הפרויקטים ופרקטיקות ניהול 	 

פרויקטים בשטחי הידע העיקריים: אינטגרציה, תכולה, 
זמן, סיכונים ורכש, לפי ה ®PMBOK , מהדורה חמישית 

ומעודכנת ביותר.
מודול 2: עולם התוכנה ומערכות המידע ומתודולוגיות 	 

 UML , ניהול פרויקטים בעולם זה, כולל לימוד שיטות כגון
 SCRUM כולל) AGILE משפחת שיטות ה , ITIL, SDLC 

 ו DEVELOPMENT LEAN ), CMMI, COBIT , ניהול 
איכות ובדיקות: מודלים, שיטות, סוגי בדיקות ועוד.

מודול 3: עולם המיומנויות הרכות, לימוד ותרגול כישורים 	 
בינאישיים, מיומנויות רכות וניהול מו"מ, כולל ניהול 

תקשורת והגדרת סגנון ניהול, פיתוח צוות וניהול הזמן 
האישי, כמו גם התמודדות עם תחרות ושיתוף פעולה 

במו"מ, הגדרת טווחים למיקוח וביצוע סימולציה של מו"מ 
בקבוצות.

מודול 4: הנחיית קבוצות לפרויקט הגמר, הגשת פרויקטי 	 
הגמר ומצגות סיום.

קהל היעד:
אנשי תוכנה ומערכות מידע (מאפיינים, מתכנתים, בודקים, 

אנשי IT, אנשי PMO, SYSTEMים בתחום, אינטגרטורים, 
 , Version or Release Managers 

מנהלי מוצר הקשורים לעולם התוכנה וכיו"ב( שמעוניינים 
לעשות צעד לקראת ניהול פרויקטי מערכות מידע ותוכנה, 

מנהלים המעוניינים להשתפר מבחינת מיומנויות ניהול 
וידע בעולם התוכנה וכל מי שנדרש לנהל פרויקטים בעולם 

מערכות המידע במסגרת עיסוקו או מעוניין לשפר את 
יכולות ניהול הפרויקטים בעולם זה.

משך הקורס:
130 שעות לימוד ותרגול אקדמיות המשלבות הרצאות 
 Case פרונטאליות, עבודה על פרויקט גמר וניתוח של

Studies ודוגמאות מפרויקטים של מערכות מידע במתכונת 
של 25 מפגשים, הלימודים יתקיימו בימים שני וחמישי בין 

השעות 21:30-17:30. 
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